
Slotbijeenkomst
Herontwikkeling 
Rodeoterrein

8 juni 2021



Agenda

1. Even voorstellen

2. Resultaten enquête woningzoekers

3. Terugblik vorige bijeenkomsten

4. Schetsontwerp

5. Referentiebeelden

6. Vragen

7. Enquête via Mentimeter

8. Vervolgproces en planning



Even voorstellen

Vink Bouw: Thijs van der Heijden (ontwikkelaar)

Mulleners + Mulleners: Bas Mulleners (architect)

Leygraaf Makelaardij: Fionnuala Dollé (makelaar)

Gemeente Langedijk:

- Jasper de Boer (projectmanager)

- Gonny Ursem (stedenbouwkundige)

- Harry Mars (communicatieadviseur)

De Wijde Blik:

- Frances Rasker (projectleider)

- Shakiela Bouwer (adviseur)



Resultaten enquête woningzoekers



Wie hebben er gereageerd?



Type woning



Architectuur



Deelmobiliteit



Vergroenen



Wat hebben we gehoord?



Wat hebben we gehoord?

Groen en openbare ruimte

- Veel groen
- Bomen, wildgroei, grasveld
- Pluktuin
- Vissteiger
- Picknicktafels
- Traditionele bankjes
- 4 bomen Mandepad behouden
- (Natuur)speeltuin voor oudere kinderen 

10+
- Speelweide
- Kronkelpad
- Groene zichtverbinding ‘t Kleine Hoefke
- Groene parkeerplaatsen mits dit goed 

wordt beheerd

Verkeer en ontsluiting: 
- Directe route naar parkeerplaatsen
- Aansluiten noordkant Mandepad
- Geen weg door park
- Deelauto’s een kans geven
- Doorvaarbaarheid westelijke kant
- Geen calamiteitenverbinding naar de 

Wup
- Geen historische wandelroute
- Geen langzaamverkeersverbinding naar 

‘t Kleine Hoefke
- Fietspad Oudekerkpad verkeersonveilig
- Aantakking rotonde zo zuidelijk 

mogelijk
- Auto te gast - woonerf

Bebouwing en architectuur:
- Lage bebouwing aan het Mandepad
- Voldoende afstand en groen tussen 

bestaande en nieuwe bebouwing
- Diepe tuinen voor privacy huidige 

bewoner
- Twee onder één kappers
- Dorps karakter
- Knipoog naar de authentieke bouw i.p.v. 

industrieel



Schetsontwerpen



Variant 1

18 starters / kleine appartementen9 appartementen

21 appartementen

6/7 appartementen

8 grondgebonden woningen 6 grondgebonden woningen

6 twee onder één kap



Variant 1



Variant 1



Variant 2

18 starters / kleine appartementen9 appartementen

21 appartementen

6/7 appartementen

8 grondgebonden woningen 6 grondgebonden woningen

8 grondgebonden woningen



Variant 2





Referentiebeelden



Referentiebeelden: architectuur



Referentiebeelden: architectuur



Referentiebeelden: hofwoningen



Referentiebeelden: 
tweekappers



Referentiebeelden: industrieel 
met loopbrug



Referentiebeeld: vissteiger



Referentiebeelden: grastegels uit 
de buurt



Referentiebeelden: parkeerbos



Mentimeter



Korte enquête via Mentimeter



Toelichting Fietsverbinding 
Oudekerkpad







Toelichting vorige vraag





Toelichting vorige vraag



Laatste aandachtspunten (1/2)



Laatste aandachtspunten (2/2)



Vervolgproces en planning



Planning

2020

juli Overeenkomst Vink Bouw en Gemeente Langedijk

2021 

maart: Vaststelling gemeentelijke randvoorwaarden

april t/m juni: Participatie met de buurt t.b.v. stedenbouwkundig ontwerp

september Bespreking stedenbouwkundig ontwerp in de gemeenteraad

oktober: Start bestemmingsplanprocedure

2022 

zomer Besluit bestemmingsplan 

Start inrichtingsplan openbare ruimte

Aanvraag omgevingsvergunning

2023

zomer/najaar Start sloop en bouw

2024

najaar Oplevering woningen



Vervolgproces en Planning

Blijf op de hoogte!

• Schrijf je in voor de digitale mailinglijst op www.woningbouwrodeo.nl

• Vragen of aandachtspunten? Mail naar info@woningbouwrodeo.nl

http://www.woningbouwrodeo.nl/

